BETEGTÁJÉKOZTATÓ
A PRONTODERM® TERMÉKCSALÁD MŰTÉT ELŐTTI PREVENCIÓS HASZNÁLATÁHOZ
TISZTELT PÁCIENS!
A multirezisztens kórokozók (MRK), mint például az MRSA (methicillin rezisztens staphylococcus aureus) egyre nagyobb problémát okoznak
az egészségügyben, és komoly hatással vannak a társadalomra. A multirezisztens kórokozók kolonizálhatják a bőrt (a kórokozók megtelepedhetnek
a bőrön, amit kolonizációnak nevezünk). A kolonizációt mindenáron kerülni kell, hogy a komolyabb problémákat, például a fertőzéseket megelőzzük,
különösen a sebészi beavatkozások előtt, katéteres vagy immunszupprimált betegek esetén. Ez a tájékoztató megmutatja, hogy a Prontoderm®
termékcsaláddal hogyan lehet a dekolonizációt végrehajtani.

AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKKAL SZERETNÉNK SEGÍTENI ÖNT A SEBÉSZETI MŰTÉTRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN
A beteg, legyengült, műtéten átesett szervezet sok veszélynek van kitéve. Egyre többet hallani műtéti sebek elfertőződéséről, műtétek kapcsán
kialakuló, különböző kórokozók által okozott fertőzésekről.
Ennek megelőzésében Ön is aktívan részt vehet!
 Figyelmébe

ajánljuk a Prontoderm® termékcsaládot. Egy nagyszámú csoporton végzett németországi tanulmány szerint (2020 Berlin, 6 ortopéd
klinika részvételével) a termékcsalád használatával jelentősen csökken a műtéti sebfertőzés kialakulásának veszélye.

 Amennyiben

saját biztonsága érdekében vállalja a Prontoderm® termékcsaláddal történő mosakodást, mindenképpen közölje orvosával,
vagy az Önt felkészítő egészségügyi dolgozóval.

 A

megfelelő eredmény elérése érdekében még otthonában, 4 nappal a műtét előtt meg kell kezdenie a testtisztítással történő felkészülést,
majd a műtét napján a kórházban kell befejezni (5. nap).

 A

termékek beszerezhetőek a B. Braun Trading Kft. internetes áruházában, a www.bbraunshop.hu címen.

 További

kérdés esetén várjuk jelentkezését a következő elérhetőségen: infohu@bbraun.com.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MŰTÉTEK ELŐTTI FÜRDÉSHEZ*
JÁRÓBETEGEK RÉSZÉRE
A MŰTÉT ELŐTTI BETEGFÜRDETŐ CSOMAG TARTALMA:
Termékek
Prontoderm® kendő
Prontoderm® orrgél
ProntOral® garatöblítő

Kiegészítő termékjavaslatok
Prontoderm® hab
Prontoderm® oldat

··
··
··

··
··

HASZNÁLAT: MŰTÉTET MEGELŐZŐ 5 NAPON KERESZTÜL
Szájüreg tisztítása
Fogmosást követően öblögesse szájüregét naponta háromszor 10 ml ProntOral® garatöblítővel és gargalizáljon
minimum 30-60 másodpercig.
Orrüreg tisztítása
Naponta háromszor tisztítsa meg az orrüregeket pamut fültisztító pálcával (eltávolítva ezzel minden makacs
orrváladékot), majd mindkét orrnyílásba juttasson Prontoderm® orrgélt egy új pamut fültisztító pálca segítségével.
Test lemosása
Alkalmazza a megszokott tisztálkodó szert zuhanyzáshoz vagy fürdéshez, majd törölközővel törölje szárazra bőrét.
Ezt követően naponta egyszer használja a Prontoderm® kendőket a teljes testfelület áttörléséhez, testtájékonként
1-1 külön kendő segítségével. Alternatív megoldásként használhat Prontoderm® habot, Prontoderm® oldatot is
a kezeléshez, egyenletesen eloszlatva a teljes testfelületen. A termék antimikrobiális barrier hatása 24 órán át tart.
A szert ne mossa le a testről alkalmazás után!
A kezelés után ne használjon testápoló készítményeket, mivel a Prontoderm® termékek tartalmaznak bőrápoló
összetevőket!
Ajánlott kiegészítő kezelés: hajmosás
Hosszabb haj esetén a Prontoderm® hab használatát javasoljuk. Naponta egy alkalommal dörzsölje be a hajas fejbőrt
Prontoderm® hab segítségével (a hagyományos samponnal történő tisztítást követően), a haj hosszának megfelelő
mértékben. Hagyja a fejbőrön megszáradni a habot, alkalmazás után ne mossa le!
Behatási idő: 3 -5 perc
Általános javallatok

!

fogprotézissel rendelkezik, tisztítás után áztassa a fogprotézist ProntOral® garatöblítőbe!
··HaHasználjon
eldobható fogkefét fogmosáshoz!
··
Fertőtlenítse
kezeit Softa-Man ViscoRub® termékkel.**
··
··Ha hallókészüléket vagy szemüveget visel, a hallókészüléket és szemüveget törölje át Prontoderm® kendővel vagy
Prontoderm® oldattal** átitatott kendővel.
A
érintkezésbe kerülő textíliákat (pl. lepedő, alsó ruházat, törölközők) lehetőség szerint naponta cserélje
··ésbőrrel
mossa legalább 60 °C-on.
A
kezelést
követően ne alkalmazza újra a tisztálkodáshoz használt személyi higiénés termékeket (pl. fogkrém,
··golyós dezodor,
bőrápoló), dobja ki azokat.
Felületfertőtlenítés Meliseptol Wipes® sensitive kendőkkel
Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC, Centers for Disease Control and Prevention)
szerint a felületfertőtlenítés hatékony kiegészítő kezelés lehet az MRK (multi-rezisztens kórokozó) dekolonizáció
szempontjából1. Fertőtlenítse a fürdőszobát, a villanykapcsolókat, az ajtókilincseket, az éjjeli szekrényt
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Meliseptol Wipes Sensitive® törlőkendő** segítségével!
Sebkezelés
Sebkezeléshez szintén dekolonizáló hatású seböblítő oldatot (pl. Prontosan®**) használjon.
https://www.cdc.gov/ (2016. október 25-én hozzáférhető tartalom alapján)
*Bővebb információért lásd a termékekhez mellékelt betegtájékoztatónkat!
**Szintén megrendelhető a www.bbraunshop.hu címen
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